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Abstract 

This study aimed to investigate if mental toughness can be applied on other 

occupations besides elite sport performers. The relationship between mental 

toughness and sales personnel at an insurance company in Sweden were targeted. 

Mental toughness was correlated with two of the personality traits from the five-factor 

model (extraversion, emotional stability). A modified version of the Mental 

Toughness Questionnaire (MTQ48) was distributed digitally to different departments 

engaged in sales. In addition questions regarding personality traits and self-composed 

questions where incorporated into MTQ48. 18 questionnaires where allocated and 

analyzed. The respondents that were targeted during this study ranged between 25-62 

years. The results showed a significant positive correlation between mental toughness 

and emotional stability, likewise concerning mental toughness and subjectively 

perceived sales capacity. The results indicated no significant correlation between 

mental toughness and extraversion. Descriptive statistics showed that mental 

toughness is equal in both sexes and that mental toughness had no significant 

relationship with the amount of years within the sales business. The purpose of this 

study was aimed to broaden the knowledge concerning mental toughness in 

occupations unrelated to sports. 
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1. Introduktion 

Mental tuffhet är ett psykologiskt begrepp som har sina rötter inom 

idrottspsykologin. Det har tidigare varit ett verktyg för att mäta professionella 

idrottsutövares mentala förmågor under situationer där deras prestation är avgörande 

för deras framgång (Jones & Moorehouse, 2007). Känslan av press kan uppkomma i 

ett flertal andra arbetsmiljöer utanför idrottens värld. Som privatperson inom en 

organisation, kan pressen på arbetsprestationen leda till skada hos individen. Likväl 

kan ett misslyckande resultera i att organisationerna eller företagen får stora 

konsekvenser (Jones & Moorehouse, 2007). Enligt Crust och Azadi (2009), behövs 

det fler försök för att applicera och mäta mental tuffhet på andra yrkesgrupper vid 

sidan av professionella idrottsmän. Middelton, Marsh, Martin, Richards och Perry 

(2004) menar att mental tuffhet har en betydelse för andra prestationsområden än 

sport. De menar att det finns lite debatt om detta, men att de teoretiskt sätt inte finns 

något som säger att mental tuffhet är knutet till sport, utan kan appliceras på andra 

individer som handskas med stress och press. Detta är huvudsyftet med denna 

uppsats, det vill säga att undersöka om mental tuffhet skulle kunna vara gynnsamt i 

andra yrkesgrupper än hos elitidrottare.  

Med detta huvudsyfte som utgångspunkt är studien riktad mot ett 

försäkringsbolag med deras säljare i fokus. Richardson (1999) hävdar att försäljning 

är en svår bransch, där personalomsättningen är hög och arbetsuppgifterna ställer 

höga krav på individerna. Sager (1993) sträcker sig så långt att denne hävdar att stress 

är naturligt inom säljyrket. Pressen av att uppnå ett visst mål är högt, då bolagen vill 

kunna växa och öka sin omsättning. Med denna kunskap anser vi det vara intressant 

att utforska säljarnas arbetsmiljö och yrkesroll i relation till mental tuffhet. I linje med 

huvudsyftet för uppsatsen, kan säljare vara en yrkesgrupp som kan tänkas behöva 

och/eller redan utnyttjar mental tuffhet.  

Med ett frågeformulär inom mental tuffhet, har denna studie även inkluderat 

två av begreppen i fem faktor modellen gällande personlighetstyper. De två 

personlighetsdragen extraversion och emotionell stabilitet har tidigare undersökts i 

relation till mental tuffhet. Där uppvisade extraversion ett positivt samband med 

mental tuffhet, medan kontrasten till emotionell stabilitet, neuroticism, har ett negativt 

samband med mental tuffhet (Horsburgh, Schremer, Veseloa & Vernon, 2008). En 

framstående och grundläggande meta-analys av Barrick och Murray (1991) angående 

arbetsprestation och fem faktor modellen, visar att personlighetsdraget extraversion 



	  

	   5	  

korrelerar positivt med säljares jobbprestation (Barrick & Murray, 1991). Neuroticism 

har även det undersökts i förhållande till arbetsprestation och visade sig inte ha något 

samband (Barrick, Mount & Judge, 2001). Med dessa studier i åtanke, valde vi att 

bepröva personlighetsdragen extraversion och emotionell stabilitet. Detta för att 

jämföra våra resultat med tidigare studiers resultat, gällande personlighetsdragens 

relation till mental tuffhet. 

  Begreppet mental tuffhet består utav fyra grundpelare som kallas för 4C. 

Dessa komponenter är; utmaning (challenge), självtro (confidence), tillgivenhet 

(commitment), och kontroll (control). Dessa definierar hur en individs mentala tuffhet 

ter sig under olika moment som kan vara stressande och krävande (Clough & 

Styrcharczyk, 2012). Tidigare forskning har visat att mental tuffhet har haft samband 

med “approach coping strategies”, att man möter upp ett problem som uppkommer 

och hanterar detta direkt. Däremot har de visat sig ha ett svagt samband med 

undvikande coping strategier, “avoidance coping strategies” (Kaiseler, Polman & 

Nicholls, 2009). Mental tuffhet har även visat sig korrelera positivt med optimism, 

och negativt med pessimism (Nicholls, Polman, Levy & Backhouse, 2008). Både 

problemlösning och optimism kan tänkas vara viktiga inom yrket försäljning och gör 

det, om än mer, naturligt att mental tuffhet är något som bör undersökas på individer 

som arbetar med försäljning. Mental tuffhet skapar möjligheter för individer att segra 

över sina utmaningar och uppgifter, trots att det råder hårda förhållanden och 

konkurrenskraftiga miljöer (Clough & Strycharczyk, 2012).  

 

Vidare, anser vi att intern och extern press är närvarande i andra miljöer än 

inom idrotten, som exempelvis säljyrket. En liknande undersökning där mental tuffhet 

undersöks på en sådan specifik yrkesgrupp som säljare har inte funnits av författarna. 

Detta faktum gör denna studie till något av en pionjärstudie inom området. En 

komponent inom mental tuffhet är självtro och därför känns det även intressant att 

undersöka om säljare som uppfattar sig själva som skickliga säljare, uppvisar något 

samband med deras nivå av mental tuffhet.  

I och med att denna studie på sätt och vis utforskar ett relativt nytt område, 

skulle deskriptiv data även vara intressant att undersöka. Vi frågar oss om det finns 

någon skillnad mellan könens nivåer av mental tuffhet samt hur mental tuffhet 

påverkas av antal år inom den undersökta försäljningsbranschen.  
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Med mental tuffhet som huvudbegrepp och med extraversion och emotionell 

stabilitet som viktiga delkomponenter, har denna studie tagit form. I studien har 

säljare undersökts och under planeringsfasen har flertalet frågeställningar vuxit fram. 

Dessa presenteras nedan.  

1. 1 Syfte och frågeställningar 

Efter att ha granskat försäljningsbranschen och undersökt komponenterna i 

mental tuffhet och två av begreppen i fem faktor modellen (extraversion, emotionell 

stabilitet), har följande syfte och frågeställningar formulerats; 

Syfte. Vår undersökning har som syfte att undersöka om mental tuffhet kan 

vara gynnsamt i andra yrkesgrupper än hos elitidrottare. I denna undersökning 

kommer försäljare inom försäkringsbranschen att motsvara en annan yrkesgrupp än 

elitidrottare.  

Frågeställningar. För det första vill denna studie undersöka sambandet mellan 

mental tuffhet och personlighetsdragen extraversion och emotionell stabilitet hos 

försökspersonerna. Studien vill även undersöka vilket samband mental tuffhet och 

subjektiv upplevd försäljningskapacitet har bland säljarna. Slutligen vill studien 

redogöra för hur förhållandet ser ut mellan mental tuffhet och kön, samt hur mental 

tuffhet påverkas av antal år inom försäljningsbranschen. 

 

1. 2 Hypoteser 

Angående den första frågeställningen är vår hypotes att extraversion kommer 

visa ett positivt samband med mental tuffhet. Detta grundar vi i tidigare studiers 

resultat (Horsburgh et al., 2008). Utöver detta, förutspår vi att emotionell stabilitet 

kommer att uppvisa en positiv relation till mental tuffhet. Detta på grund av att 

tidigare forskning om neuroticism, kontrasten till emotionell stabilitet, visat på ett 

negativt samband med mental tuffhet (Hornsburg et al., 2008).  

Gällande den andra frågeställningen, förmodar vi att personer som skattar sina 

egna försäljningsförmågor högt, kommer även att ha höga nivåer av mental tuffhet. 

Detta grundar vi på att en person som skattar sina egna förmågor högt tordes ha starkt 

självförtroende och en gedigen självkänsla, en viktig del inom mental tuffhet (Clough 

& Styrcharczyk, 2012).   
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Den sista frågeställningen i denna studie har lett oss till hypotesen om att män 

kommer att ha högre nivåer av mental tuffhet än kvinnor. Detta på grund av att 

tidigare studier har visat på detta (Nicholls, Poolman, Levy & Backhouse, 2009). 

Vidare tror vi att personer utvecklar mental tuffhet då de är utsatta för utmanande 

situationer med höga prestationskrav. Vi anser därför att den mentala tuffheten 

kommer att variera bland säljarna beroende på hur många år de har arbetat inom 

försäljningsbranschen. Detta grundar vi i att mental tuffhet har visat sig kunna 

utvecklas över tid genom träning och regelbunden exponering (Clough & 

Strycharczyk, 2012).  

2. Bakgrund 

2.1 Mental tuffhet 

Mental tuffhet är ett psykologiskt begrepp som framkommit ur 

idrottspsykologin. Begreppet utvecklades genom ett intresse för hur professionella 

idrottsmän mentalt förbereder sig inför stora uppgifter. Mental tuffhet kan beskrivas 

som en förmåga i hur människor handskas med utmaningar, stress och förväntningar, 

oberoende av omständigheter (Clough & Styrcharczyk, 2012). 

Inom forskningsområdet har en av författarna, Peter Clough, försökt förklara 

mental tuffhet på en konkret nivå inom idrottspsykologin. Clough förklarade att de 

mest talangfulla atleterna kan förlora mot mindre talangfulla atleter. Detta för att de 

mindre talangfulla atleterna kan ha högre nivåer av mental tuffhet än sina mer 

talangfulla motståndare (Clough & Styrcharczyk, 2012). 

Mental tuffhet har värderats som en egenskap som man kan utveckla över tid. 

Mental tuffhet kan hjälpa individer att övervinna och motstå de negativa 

konsekvenserna som kan uppstå under stress. Mental tuffhet skapar möjligheter för 

individer att segra över sina utmaningar och uppgifter, trots att det råder hårda 

förhållanden och miljöer. Mental tuffhet kommer ur begreppet ”hardiness”, men är en 

förlängning av detta begrepp eftersom den innehåller fler komponenter. Hardiness 

beskrivs som ett personlighetsanlag som hälsopsykologer fann vara en påverkande 

faktor för att motstå och undvika stress (Clough & Styrcharczyk, 2012). 

För att kunna mäta en persons mentala tuffhet utgår man ifrån 4C-modellen som 

innehåller fyra grundpelare (Clough & Styrcharczyk, 2012).  
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Det har tidigare gjorts mycket forskning om de fyra grundpelarna då man har 

ifrågasatt hur de kan appliceras och mätas, då man vill undersöka mental tuffhet hos 

individer. Under tiden begreppet och grundpelarna har analyserats och testas, har man 

funnit olika komponenter inom grundpelarna som kan användas för att underlätta 

bedömningen och nivåerna av mental tuffhet hos individer (Clough & Styrcharczyk, 

2012).   

Challenge (utmaning). Den första grundpelaren, ”challenge”, används för att 

granska hur personer handskas med sina utmaningar. En individ måste känna till hur 

de uppfattar och reagerar på utmaningar, för att på bästa sätt kunna hantera dessa. 

Alla individer uppfattar utmaningar på olika sätt. I olika typer av yrken är det vanligt 

med olika aktiviteter såsom, möten eller förhandlingar som individer måste handskas 

med dagligen. En individs inställning och perspektiv till en utmaning är avgörande för 

om de ska kunna fullfölja och färdigställa en uppgift eller utmaning de har framför sig 

(Clough & Strycharczyk, 2012).  

En del människor anser att utmaningar kan vara möjligheter medan andra 

anser att utmaningar kan vara störande och hotande moment. Clough och 

Styrcharczyk (2012) föreslår att den största utmaningen som individer står inför, 

framförallt på arbetsplatser, är förändringar. Då man mäter individernas förmåga att 

handskas med utmaningar kan man tyda att de personer som har höga poäng inom 

grundpelaren ”challenge” strävar efter förändringar och nya intryck, då de anser att 

dessa leder till personlig utveckling (Clough & Styrcharczyk, 2012).  Individerna som 

har lägre poäng inom ”challenge”, vill gärna förhindra eller förneka det faktum att en 

förändring håller på att ske eller har skett. Människor med denna inställning visar 

oftast en rädsla eller oro och försöker genom detta att förhindra förändring och 

utmanande situationer. Detta beteende leder till att man tror att dessa människor har 

en stark rädsla för att misslyckas. Dock är det tydligt att en situation inte behöver vara 

enormt utmanande i sig, utan att det istället handlar det om en individs uppfattning 

och perception av vad en utmaning är (Clough & Styrcharczyk. 2012).  

Många kan tro att individer med höga nivåer inom mental tuffhet har 

”fantastiska förmågor”. Men, mental tuffhet behöver inte alltid vara något positivt. 

Höga nivåer av ”challenge” kan nästintill vara farligt om individer inte behåller någon 

form utav kontroll. Om man är väldigt mentalt tuff, kan en individs fokus bli väldigt 

starkt, vilket i vissa fall kan leda till att individen överanstränger sig och inte inser 

sina begränsningar (Clough & Styrcharczyk, 2012). 
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Confidence (självtro). Den andra grundpelaren är ”confidence” vars funktion är att 

mäta individernas förmågor att tro på sig själva under utmanande situationer eller 

krävande tider. ”Confidence” behandlar även hur individer handskas med motgångar 

under tiden då de arbetar. Dessa motgångar kan antingen vara fysiska eller psykiska 

(Clough & Styrcharczyk, 2012). Forskning har visat att höga nivåer av självtro leder 

till att man kan slutföra arbetsuppgifter på ett bättre sätt än de personer som anser att 

uppgifter är tuffa eller väldigt ansträngande. Man menar dock att dessa personer 

fortfarande kan klara av att slutföra uppgifter, men har lägre självtro under tiden de 

utför uppgifterna (Clough & Styrcharczyk, 2012). 

Det finns två olika komponenter inom grundpelaren ”confidence” (Jones & 

Moorehouse, 2007). Självförtroende, speglar en individs optimism i vissa situationer 

och miljöer. Självkänsla, antyder hur du värderar dig själv som människa. 

Självkänslan varierar inte särskilt mycket över kort tid och är i stora drag oberoende 

av den externa omgivningen. 

Jones och Moorhouse (2007) menar att självkänslan är mer grundläggande och 

påverkar självförtroendet i större utsträckning än vice versa. Det är svårare att ha högt 

självförtroende om man inte har någon självkänsla, men en person kan ha hög 

självkänsla i sig, men ha ett lågt självförtroende (Jones & Moorehouse, 2007). 

Commitment (hängivenhet). Den tredje grundpelaren, ”commitment” mäter 

sannolikheten att individer håller de mål som de satt upp för sig själva. Individer som 

har hög nivå av ”commitment” bär på förmågan att handskas och uppnå saker trots att 

de står inför krävande och pressande uppgifter. ”Commitment” innebär oftast att 

individerna ger löften som antingen påverkar individen i sig eller det företaget som de 

arbetar för. Dessa personer har även visat sig få större möjligheter till personlig 

utveckling på sina arbetsplatser (Clough & Strycharczyk, 2012).  

Control (kontroll). Den sista grundpelaren, ”control” består utav två komponenter: 

livskontroll och emotionell kontroll. Då kontroll förekommer i arbetslivet har 

individer en känsla av att deras arbetsinsatser får en betydelse för den situation som 

råder. De har även en motivation till att erhålla inflytande i den miljö de befinner sig 

i. 

Livskontroll står för den kontroll som individer har rent generellt. 

Komponenten behandlar konceptet om att varje individ har kontroll över de saker som 

påverkar deras prestationer och beteenden. Den innebär även att individer har kontroll 

över att kunna uppnå sina mål hur de själva vill. Vid mätning av kontroll, redogör 
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resultatet att individer med hög nivå av kontroll själva ansvarar om de ska uppnå sina 

mål eller inte. Personer med låg nivå av kontroll är personer som känner sig ha 

bristande livskontroll. De är mer benägna att söka sig till andra människor för 

stöttning, hjälp och uppmuntring (Clough & Styrcharczyk, 2012).  

Den andra komponenten kallas för emotionell kontroll och beskriver hur pass 

mycket kontroll individer känner att de har över sina förmågor och viljor att visa sina 

emotioner för andra människor. Det är viktigt att komma ihåg att detta inte innebär att 

vissa har mindre känslor än andra, utan istället handlar om att en individ är mer eller 

mindre benägen att visa sina känslor. Detta innebär även individers förmåga att 

behärska sina emotioner under olika situationer. Med en hög emotionell kontroll 

väljer individerna själva när, hur och var de visar sina emotioner för andra människor. 

Låg emotionell kontroll är personer som inte har förmågan att dölja eller välja de rätta 

tillfällena för att visa sina emotioner (Clough & Styrcharczyk, 2012). 

Mental tuffhet och dess fyra komponenter har tidigare visat sig korrelera 

positivt med extraversion, öppenhet, vänlighet och medvetenhet. Dessa ingår i fem 

faktor modellen om personlighet. Mental tuffhet har även korrelerat negativt med 

neuroticism (Horsburgh et al., 2008). Mental tuffhet har även korrelerat med vissa 

coping strategier, “approach coping strategies”, som kan liknas med problemlösning. 

Däremot har de visat sig ha ett svagare samband med undvikande coping strategier, 

“avoidance coping strategies” (Kaiser et al., 2009). Mental tuffhet har även funnits 

korrelera positivt med optimism och negativt med pessimism (Nicholls et al., 2008).  

Det finns fördelar med att utveckla mental tuffhet hos individer menar Jones 

och Moorhouse (2007). Man kan lära sig använda pressen som man har på sig till 

något positivt, inneha tron på sig själv, bilda motivation som hjälper en och att hålla 

uppe fokus under viktiga uppgifter (Jones & Moorhouse, 2007). 

2.2 Extraversion och emotionell stabilitet 

Extraversion och emotionell stabilitet, är två psykologiska konstrukt som 

används inom personlighetstest på människor. De båda begreppen ingår i vad som 

kallas fem faktor modellen (Big Five). Fem faktor modellen är idag ett mer allmänt 

test för personlighet och har en stor bredd eftersom den beskriver abstrakta begrepp, 

såsom personlighetsdrag, på ett föredömligt sätt (Raad & Perugini, 2002). Förutom 

extraversion och emotionell stabilitet ingår även öppenhet, samvetsgrannhet och 
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vänlighet i modellen. Däremot är extraversion och emotionell stabilitet, de två mest 

betydande delarna, som figurerar i flest personlighetsformulär (Raad & Perugini, 

2002). 

När man granskar personlighetsdraget extraversion bör man veta att det är ett 

mångfacetterat begrepp. Extraversion visar bland annat på hur utåtriktad en person är, 

hur man trivs i att arbeta i grupper och hur intresserad man är av nya människor (Raad 

& Perugini, 2002). En person med hög extraversion är en social person som trivs med 

eget ansvar, är pratglad, optimistisk och gillar att ha roligt. Däremot är en person med 

låg extraversion mer angelägen att vara ensam, reserverad, tystlåten och har inga 

större sociala behov. (Raad & Perugini 2002; Pervin, Cervone & John, 2005).  

Eysenck (1967) föreslog att extraversion var kopplat till arousal. Denne menar 

på att extraverta personer har låg arousalnivå, medan introverta personer har mycket 

högre arousalnivå. Med den forskning som har gjorts har det visats sig att extroverta 

personer behöver i genomsnitt mer energi från sin omgivning vilket, med andra ord, 

innebär att de oftast söker sig till sociala sammanhang. (Eysenck, 1967, refererat i 

Clough & Styrcharczyk, 2012). Extraversion som personlighetsdrag har studerats i 

flertalet studier och har bland annat kunnat förutspå anställdas frånvaro på 

arbetsplatsen, haft ett positivt samband med löneökningar, varit betydelsefullt vid 

inlärning och subjektivt välbefinnande (Raad & Perugini, 2002).  

Det andra konstruktet vi använder, emotionell stabilitet, utvecklades först av 

forskare som ville undersöka soldaters förmåga att handskas med stressen som de 

utsätts för inom militära förhållanden (Raad & Perugini, 2002). En person som 

innehar en låg nivå av emotionell stabilitet, det vill säga neuroticism, är orolig, 

nervös, osäker och inkonsekvent. Neurotiska personer kan även ha orealistiska 

drömmar, ha begär efter ting och kan vara mer mottaglig för psykologisk ohälsa. 

Emotionellt stabila personer har i kontrast kontroll över sina känslor, är trygga i sig 

själva och kan på ett effektivt sätt hantera sina emotioner (Pervin et al., 2005).  

Emotionell stabilitet har visat sig vara en prediktor gällande närvaro i skolan, 

relaterat till arbetsprestation och arbetstillfredsställelse. Emotionell stabilitet är även 

en indikator på om en person har ett gott eller mindre gott humör, samt en persons 

humörsvängningar (Raad & Perugini, 2002). 



	  

	   12	  

2.3 Försäljare, personlighetstyper och kön 

Enligt vår kännedom finns det ingen tidigare forskning gällande någon så 

specifik yrkesgrupp som säljare och mental tuffhet. Däremot finns det betydande 

forskning angående säljare och personlighetsdrag. Barrick och Murray (1991) 

genomförde en meta-analys som visade på att personlighetsdraget extraversion 

uppvisade ett positivt samband med yrkesgruppen säljare och deras prestation. Detta 

var i linje med forskarnas hypotes och förklarades av att säljare drar nytta av sociala 

förmågor i sitt arbete. Att ha lätt för att prata, vara social och sällskaplig i det dagliga 

arbetet är viktigt för säljare (Barrick & Murray, 1991). Studien visade även på att 

personlighetsdraget neuroticism, inte uppvisade något samband med arbetsprestation. 

Detta förklarar forskarna genom att personer med låg nivå av emotionell stabilitet 

möjligtvis inte skulle befinna sig på den undersökta arbetsplatsen (Barrick & Murray, 

1991). Sedan Barrick och Murray’s meta-analys har flertalet andra studier genomförts 

inom området. Vinchur, Schippman, Switzer och Roth (1998) fann genom deras 

studie att personlighetsdraget extraversion var en bra prediktor av objektiva 

försäljningssiffror hos säljare (Vinchur et al., 1998). Barrick et al. (2001) fann 

återigen ett positivt samband mellan säljare och extraversion samt ett negativt 

samband mellan säljare och neuroticism. 

Det finns även studier som uppvisat andra resultat. Furnham och Fudge (2008) 

undersökning av säljkonsulter på en sportorganisation fann ingen korrelation mellan 

extraversion eller emotionell stabilitet rörande säljsiffror eller försäljningsmål. 

Gällande extraversion diskuterar forskarna om personlighetsdraget i för stor grad, kan 

leda till misstankar om säljaren enbart vill ”sälja-på” kunden något. Man kan tänkas 

upplevas som falsk om man innehar för mycket extraversion. Att neuroticism inte har 

något samband med försäljning förklaras på samma sätt som Barrick och Murray 

(1991), att individer med låg nivå av emotionell stabilitet inte skulle passa på denna 

arbetsplats (Furnham & Fudge, 2008).  

Yrkesgruppen försäljare har även tidigare undersökts i förhållande till kön. 

Det finns ingen empirisk bevisning för att könet hos en försäljare har något 

förhållande till prestation och anpassningsförmåga (Corner & Dubinsky, 1985).  

Narayanan, Menon och Spector (2009) har genomfört en studie där försäljare och kön 

var en av de undersökta variablerna i relation till stress på arbetsplatsen. De fann att 

män inom säljyrket använde mer problemfokuserade metoder gällande stress, som att 
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till exempel direkt ta upp problemet med sin överordnad. Kvinnor som arbetade inom 

säljyrket var istället mer benägna om att tala igenom de problem som uppkom.  

Enligt Gilligan (1982) anses kvinnor ha förmågan att bättre kunna utveckla 

starka och löpande förhållanden till kunder inom säljyrket än män. Swan, Rink, Kiser 

och Martin (1984) hävdar att kvinnor även verkar ha en bättre förmåga att lyssna än 

män i kontakt med kunder under försäljning. Avila och Grewal (1990) ansåg att 

tyngdpunkten ligger i att kvinnor anstränger sig för att lägga stor vikt vid förhållandet 

till kunderna och att detta kan leda till att kvinnor tar längre tid på sig att slutföra en 

affär.  

3. Metod 

3.1 Undersökningsgrupp 

Genom researcharbete och en granskning av arbetsmarknaden, fann vi ett 

försäkringsbolag som dagligen förlitar sig på att deras säljare kan bedriva försäljning 

av företagets olika tjänster och produkter. Undersökningsgruppen som formades 

under vår studie uppnådde ett antal av arton säljare (N=18) i åldrarna mellan 25-62, 

som tillsammans skulle bilda vår empiri. 

En kort presentation av vår undersökning samt frågeformuläret skickades 

digitalt till vår kontaktperson, företagets HR-chef, som i sin tur skickade vidare till 

diverse avdelningschefer inom företaget. På detta vis, kunde vårt frågeformulär nå ut 

till så många säljare som möjligt. Presentationen redogjorde vårt syfte med 

undersökningen samt tydliggjorde att deltagarna hade möjligheter att ställa frågor 

samt ta del av resultaten. Presentationen underströk även att deltagarna och företaget 

skulle behållas anonyma samt att det var frivilligt att delta. Det framgick även att 

personer som ville ta del av studiens resultat var fria att kontakta oss via e-post. Ingen 

belöning gavs till försöksdeltagarna efter att de fyllt i enkäten.  

3.2 Material 

Då säljare arbetar inom en konkurrenskraftig bransch (Richardson, 1999), var 

det utav stort intresse för oss att undersöka deras personlighetstyper och mentala 

tuffhet. Därmed använde vi oss av ett antal frågor kring två psykologiska konstrukt, 

extraversion och emotionell stabilitet, som ingår i fem faktor modellen. Det fanns 10 
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frågor per konstrukt, med skalan 1-5, där 1 motsvarade ”Instämmer inte alls”, och 5 

motsvarade ”Instämmer verkligen”. Ordningen på de totalt 20 frågorna gällande 

personlighetsdragen blandades sedan samman i början av enkäten. Av de 20 frågorna, 

var 13 frågor i omvänd poängordning.  

Frågorna har sedan integrerats in i den svenska versionen av ”The Mental 

Toughness Questionnaire 48” (MTQ48) (Richard, T., Anderson, M., & Granér, S. 

Swedish version of Mental Toughness Questionnaire, MTQ48, pågående). Detta 

frågeformulär har som syfte att kartlägga vilka förmågor individer har i att handskas 

med press, stress och utmaningar i en särskild miljö (Clough & Strycharczyk, 2012). 

MTQ48 innehåller 48 frågor, där frågorna skattades på skalan 1-5, där 1 motsvarade 

”Instämmer inte alls” och 5 motsvarade ”Instämmer verkligen”.  Reliabiliteten i 

enkäten kontrollerades genom uträkningar i Cronbach’s Alpha (α). Extraversion 

skalan bestod av 10 frågor (α= ,844), emotionell stabilitet skalan bestod av 10 frågor 

(α=,868) och MTQ48 bestod av 48 frågor (α= ,951), alfavärden som accepteras som 

godkända (Aron, Aron & Coups, 2009). Även reliabiliteten i subskalorna i MTQ48 

kontrollerades. Challenge (α= ,624), Commitment (α= ,826), Control Emotion (α= 

,650), Control Life (α= ,608), Confidence abilities (α= ,836), Confidence 

Interpersonal (α= ,731).  Frågeformuläret kompletterades sedan med tre frågor 

rörande säljarnas subjektivt upplevda försäljningskapacitet. Dessa konstruerades efter 

att ha skaffat sig en inblick i försäkringsbranschen och försäljningsyrket. Exempelvis 

besvarades frågan ”Anser andra att du är som säljare” på skalan 1-5, där 1 motsvarade 

”Dålig” och 5 motsvarade ”Mycket bra”. De andra två frågorna, som behandlade hur 

man såg på sin egen jobbprestation och hur man rangordnar sin egen säljkapacitet 

jämfört med sina kollegor, besvarades genom att kryssa i svarsalternativ. Totalt 

innehöll vårt frågeformulär 72 frågor. Frågeformuläret beräknades att ta ungefär 15-

25 minuter att genomföra. Alla frågor var självskattningsfrågor, där individen fick 

möjlighet att välja ett alternativ som stämde bäst. 

På grund av säljarnas hektiska och arbetsfyllda dagar, ansåg vi det inte 

lämpligt att använda någon annan datainsamlingsmetod än en enkätundersökning. 

Genom enkäter hoppades vi på att nå så många försökspersoner som möjligt utan att 

behöva störa allt för mycket i deras arbete. Enkäten valdes att göras elektroniskt, detta 

genom att konstruera enkäten i verktyget ”Forms” i ”Google Docs”.  
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Då MTQ48 nyligen har översatts från engelska till svenska, samt att det är 

okänt om det funnits tidigare forskning om mental tuffhet utanför idrotten, kan 

validiteten och reliabiliteten i denna studie inte styrkas. Denna studie kommer att 

avvika från tidigare forskning inom mental tuffhet rörande idrott, då vi har valt att 

inrikta oss på säljare inom försäkringsbranschen, samt att integrera frågor från fem 

faktor modellen och egen komponerade frågor kring säljarnas subjektivt upplevda 

försäljningskapacitet. Därav är generaliserbarheten i denna studie svag.  

3.3 Procedur 

Efter angivet datum behandlades de arton stycken (N=18) svar vi fått i SPSS 

för att kunna redogöra för signifikanta skillnader eller likheter mellan 

försökspersonerna. Genom SPSS kunde vi även se efter om några utav resultaten visar 

på korrelationer mellan personlighetstyper och nivåer av mental tuffhet och dess 

subskalor (Challenge, Commitment, Emotional/Life Control och Confidence Ability/ 

Interpersonal) . Vidare undersöktes även om det fanns någon samvariation mellan 

mental tuffhet och subjektiv upplevd försäljningskapacitet. Även deskriptiv data 

gällande kön och mental tuffhet studerades. Därtill undersöktes hur mental tuffhet 

påverkas av antal år inom säljbranschen. 

Med empiri som bakgrund analyserades sedan svaren enskilt och lämplig 

litteraturkoppling genomfördes. Våra egna åsikter och resonemang integrerades med 

litteratur och empiri för att få en helhetsbild av vad resultaten innebar. 

4. Avgränsning 

I denna studie har vissa avgränsningar behövts ta i akt. Vi har valt att 

undersöka endast två av de fem begreppen inom fem faktor modellen gällande 

personlighet. De som uteslutits är samvetsgrannhet, vänlighet och öppenhet. Detta val 

gjordes av två anledningar. För det första vill vi inte erbjuda en alltför lång enkät att 

fylla i för de redan tidspressade säljarna på det utvalda företaget. För det andra så 

valdes extraversion och emotionell stabilitet för att de var de mest intressanta för oss 

och de är begrepp som mental tuffhet visats korrelera både positivt (extraversion) och 

negativt (neuroticism) med i tidigare studier (Horsburgh et al. 2009). Extraversion och 

emotionell stabilitet är även de två konstrukt som förekommit i flest personlighetstest 

(Raad & Perugini, 2002). 
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5. Resultat 

 

Resultaten till den första hypotesen inhämtades genom att korrelera 

variablerna total mental tuffhet och extraversion bland säljarna, och senare korrelera 

variablerna total mental tuffhet och emotionell stabilitet. Relationen mellan 

variablerna total mental tuffhet och extraversion uppvisade inget signifikant samband 

(r 16 = ,167, p > ,05). Relationen mellan variablerna total mental tuffhet och 

emotionell stabilitet uppvisade en signifikant positiv korrelation (r 16 = ,594, p< ,01) 

(Aron et al., 2009). 

Tabell 1 

Korrelation mellan total mental tuffhet, extraversion och neuroticism 

________________________________________________________ 

Mått    Total mental tuffhet 

________________________________________________________ 

Extraversion   ,167 

 

Emotionell Stabilitet  ,594** 

________________________________________________________ 

** p< ,01 

Resultaten till den andra hypotesen inhämtades genom att korrelera 

variablerna total mental tuffhet och subjektiv upplevd försäljningskapacitet. 

Relationen mellan variablerna visade på en signifikant, positiv korrelation (r 16 = 

,586*,  p< ,05). 

Tabell 2 

Korrelation mellan total mental tuffhet och subjektiv uppskattad försäljningskapacitet 

_____________________________________________________________________ 

Mått     Total mental tuffhet 

_____________________________________________________________________ 

Subjektiv uppskattad 

Försäljningskapacitet   ,586* 

_____________________________________________________________________ 
* p< ,05 

Resultaten till den tredje hypotesen erhölls först genom att studera 

medelvärden (och standardavvikelser) för variabeln kön. Medelvärdet för kvinnor var 
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3,856 (SD= 0,688). Medelvärdet är män var 3,890 (SD= 0,286). Antalet män i studien 

var N=11, och antalet kvinnor var N=7. Ett T-test genomfördes för att jämföra 

gruppernas(kön) medelvärde. T-testet visade inte på någon signifikant effekt av kön, 

(t 16 = ,126, p > ,05). För att vidare få svar på den tredje hypotesen korrelerades 

variablerna total mental tuffhet och antal år inom försäljningsbranschen. Relationen 

mellan variablerna uppvisade inget signifikant samband (r 16 = ,436, p > ,05).  

Tabell 3 

Medelvärden i total mental tuffhet för kvinnor och män 

______________________________________________ 

Kön   Medelvärde  SD 

______________________________________________ 

Kvinnor  3,856   0,286 

 

Män   3,890   0,286 

______________________________________________ 

Tabell 4 

Korrelation mellan total mental tuffhet och antal år inom försäljningsyrket 

____________________________________________________________ 

Mått     Total mental tuffhet 

____________________________________________________________ 

Antal år inom  

försäljningsyrket   ,436 

____________________________________________________________ 

(Vid intresse av korrelationen för samtliga variabler, se Bilaga 1 och 2)  

6. Diskussion 

Diskussionen har delats in i tre delar som var för sig behandlar en 

frågeställning, där resultat, hypotes, litteraturanknytning samt våra egna tankar 

behandlas.  

6.1 Frågeställning 1 

Studiens första frågeställning behandlade om det fanns något samband mellan 

mental tuffhet och personlighetsdragen extraversionen och emotionell stabilitet hos de 
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undersökta säljarna. Detta för att undersöka om det fanns någon relation mellan dessa 

begrepp, något som tidigare påvisats. Vår hypotes var att vi skulle finna en positiv 

korrelation mellan mental tuffhet och extraversion, och en positiv korrelation mellan 

mental tuffhet och emotionell stabilitet. 

Resultatet visade på att relationen mellan emotionell stabilitet och mental 

tuffhet var signifikant positiv och stämde överens med vår hypotes. Relationen mellan 

extraversion och mental tuffhet kunde däremot inte styrka vår hypotes. Vi analyserade 

extraversion och emotionell stabilitet separat. 

Först behandlas extraversion. Denna studie fann ingen signifikant korrelation 

mellan extraversion och mental tuffhet. Initialt räknade vi med att det skulle finnas en 

medelstark, positiv korrelation mellan dessa begrepp. Horsburgh et al. (2009) 

genomförde en tvillingstudie där mental tuffhet undersöktes i relation till fem faktor 

modellen. I denna studie fann forskarna att extraversion korrelerade positivt med 

mental tuffhet. Resultatet i vår studie går emot detta. 

Det har även genomförts många studier på personlighetstyper och prestation 

hos säljare. Furnham och Fudge (2008) fann i sin studie av säljkonsulter att det inte 

fanns något samband mellan försäljningssiffror och extraversion (Furnham & Fudge 

2008). Det finns ytterligare studier som visar ett positivt samband mellan extraversion 

och försäljning (Barrick & Murray 1991, Vinchur et al., 1998, Barrick et al. 2001).  

Denna studie undersökte inte specifikt försäljningssiffror, utan snarare extraversions 

förhållande till mental tuffhet. Däremot är det en intressant aspekt att extraversion 

både visar på ett positivt samband med mental tuffhet (Horsburgh et al., 2009), och 

med försäljning (Barrick & Murray 1991; Vinchur et al.;1998, Barrick et al. 2001).  

Vårt resultat pekar inte på att individer med hög nivå av mental tuffhet skulle 

besitta högre nivå av extraversion än individer som har en lägre nivå av mental 

tuffhet. Detta strider mot Horsburgh et al., (2009) resultat, som funnit positiva 

samband mellan de två begreppen. Om detta beror på att säljare innehar en lägre nivå 

av extraversion än andra individer vågar vi inte uttala oss om. Mental tuffhet bygger 

till viss del på de egenskaper som extraversion innefattar, till exempel bestämdhet och 

självständighet (Clough & Styrcharczyk, 2012). Man kan ställa sig frågan om hur 

mentalt tuffa de undersöka säljarna i denna studie är.  

Furnham och Fudge (2008) resonerar om att säljare kan ”lida” av att besitta 

extraversion i allt för stor utsträckning. Extraversion mäter som tidigare nämnt hur 

utåtriktad en person är, hur social man är eller om man intresserad av nya människor 
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(Raad & Perugini 2002). Precis som Furnham & Fudge (2008) antyder, kan en säljare 

möjligtvis upplevas som falsk och ”för” trevlig för de kunder denne talar med. Vi 

anser att det kan ligga något i detta resonemang. Genom att vi inte har funnit ett 

signifikant samband, kan man diskutera om extraversion är gynnsamt för säljare. 

Möjligtvis kan en alltför trevlig försäljare uppfattas som misstänksam och detta kan 

negativt påverka förtroendet för säljaren. Speciellt när det i denna studies fall handlar 

om viktiga försäljningsärenden angående livförsäkringar och sakförsäkringar. Det 

finns dock inget som redogör för hur höga nivåer man behöver ha i extraversion för 

att uppfattas som misstänksam. Det finns heller inga belägg för att extroverta personer 

inte skulle kunna få kundernas tillit och förtroende. Wendlandt och Schrader (2007) 

skriver om teorin reaktans för att beskriva hur människor som konsumenter kan bete 

sig då de upplever att deras frihet till valmöjligheter är begränsad. Reaktans är något 

som skulle kunna tänkas drabba försäkringsbolagets kunder om deras försäljare är allt 

för insmickrande och påträngande med erbjudanden om tjänster och produkter. Därför 

kan det möjligtvis inte vara särskilt lämpligt för en säljare att ha hög extraversion om 

det skulle påverka kundernas tillit i större utsträckning.  

Enligt Clough och Styrcharczyk (2012) är extraversion en påtaglig del av 

mental tuffhet, som bygger på hur personer interagerar med andra. Eysenck (1967) 

menar att extraversion till stor del beror i uppkomsten av ”arousal”, vilket kan 

jämföras med positiva eller negativa känslor hos individen (Eysenck, 1967, refererat i 

Clough & Styrcharczyk, 2012). Om man då ser till försäljarna i studien, kan 

frågetecken sättas vid hur interaktionerna ter sig mellan säljare och kund som är en 

viktig del inom mental tuffhet. Resulterar interaktionen mellan kund och säljare i vårt 

fall, i de positiva känslor som extraversion bygger på inom mental tuffhet. Det kan 

tänkas att relationen mellan kund och säljare genererar både positiva och negativa 

”arousal” känslor hos säljaren, något som kan påverka deras extraversion över tid.  

Negativa konflikter mellan anställda och kunder kan leda till påfrestningar (Landy & 

Conte, 2010). Dessa påfrestningar skulle kunna tänkas påverka säljarnas bestämdhet 

och självsäkerhet i sin yrkesroll. Något som vi tidigare nämnt är en viktig del inom 

mental tuffhet (Clough & Strycharczyk, 2012). Med detta har våra resultat visat på att 

personlighetstypen extraversion inte är en stark egenskap hos säljarna i vår studie. 

Tankegången kring positiva eller negativa arousal känslor inom telemarketing skulle 

kunna undersökas vidare.  
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Det andra personlighetsbegreppet, emotionell stabilitet, motsvarade vår 

hypotes i högsta grad. Vårt resultat visade på en stark och signifikant positiv 

korrelationen mellan emotionell stabilitet och mental tuffhet. Detta resultat stämmer 

överens med vad tidigare relaterade studier har visat. Horsburgh et al. (2009) fann i en 

tvillingstudie att neuroticism korrelerade negativt med mental tuffhet. Barrick et al. 

(2001) genomförde en studie där man fann en negativ korrelation mellan neuroticism 

och säljare. Om man tar dessa tidigare studier i beaktning, är det nästintill rationellt 

att förvänta sig att mental tuffhet kommer att korrelera positivt med kontrasten till 

neuroticism, emotionell stabilitet. Barrick & Murray (1991) genomförde en meta-

analys mellan neuroticism och försäljares arbetsprestation. De fann inget samband 

mellan arbetsprestation och neuroticism. Det är viktigt att påpeka att ingen av de 

tidigare studerade källorna har uppvisat en positiv korrelation mellan neuroticism och 

mental tuffhet eller säljyrket.  

Vi förutspådde att en person med hög nivå av emotionell stabilitet, skulle 

korrelera positivt med mental tuffhet. En person som däremot är neurotisk kan 

uppvisa ett beteendemönster som innehåller orolighet, osäkerhet och tendenser till att 

vara inkonsekvent (Pervin et al., 2005). Detta kan tänkas vara något som inte skulle 

vara gynnsamt i ett yrke som säljare, eller i samstämmighet med mentalt tuffa 

individer.  

Personer med hög mental tuffhet kan uppleva känslor, även mycket negativa 

emotioner. Skillnaden mot neurotiska personer är att dessa människor kan handskas 

bättre och hålla känslorna ”i schack” när de väl uppkommer. Därför kan mentalt tuffa 

personer tänkas passa bättre in i säljarens roll, eftersom det kan tänkas ta lång tid 

innan man får någon positiv respons tillbaka. Då är det viktigt att inte låta de negativa 

emotionerna ta över, utan att kunna fokusera på uppgiften och tänka positivt, något 

som kännetecknar mentalt tuffa individer. Våra resultat visar att emotionellt stabila 

individer har ett samband med deras mentala tuffhet.  

En annan tankegång gällande den lilla förekomsten av neuroticism som 

förekommit i flertalet studier, har ingen resonerat kring förekomsten av social 

önskvärdhet. Vi anser att det skulle kunna vara möjligt att försökspersonerna har 

förstått vad frågorna gällande emotionell stabilitet och neuroticism handlar om, och 

anpassat sina svar (Shaughnessy, Zechmeister & Zechmeister, 2012). Detta tror vi kan 

bero på att personer helst inte vill förknippas med begreppet neuroticism i allt för 
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höga nivåer. Detta är en tanke som tidigare inte nämnts, men som vi finner vara 

intressant och skulle kunna undersökas vidare. 

6.2 Frågeställning 2 

Den andra frågeställningen som vi valde att belysa i denna undersökning var 

om det fanns någon korrelation mellan uppvisad mental tuffhet och subjektivt upplevd 

försäljningskapacitet hos säljarna. Hypotesen gällande denna frågeställning grundade 

vi på vår generella uppfattning om att, höga tankar om sin egen försäljningskapacitet 

borde vara förknippat med höga nivåer av mental tuffhet. Då säljarna själva fick 

skatta sina försäljningskapaciteter kan man få en idé om vilka nivåer av 

självförtroende och självkänsla de har. Som tidigare nämnt är självförtroende och 

självkänsla komponenter som existerar inom en av grundpelarna i mental tuffhet 

(Jones & Moorehouse, 2009).  

Resultatet från vår frågeställning stämde överens med vår hypotes och våra 

tidigare resonemang. Korrelationen mellan mental tuffhet och subjektiv upplevd 

försäljningskapacitet visade på ett positivt samband. Med detta resultat, har vi 

diskuterat och spekulerat kring vad som kan ha påverkat säljarna till att skatta sina 

försäljningskapaciteter och mentala tuffhet relativt högt. Clough och Strycharczyk 

(2012) hävdade att om man har ett lågt eller högt värde inom en utav komponenterna i 

4C-modellen, kommer man nästintill alltid ha ett liknande värde inom de andra 

komponenterna, då mental tuffhet håller sig på en relativt jämn och balanserad nivå. 

Därmed tror vi att de säljare som har skattat sina försäljningskapaciteter högt, innehar 

höga nivåer av självförtroende och självkänsla. Om detta är fallet skulle de enligt 

Clough och Strycharczyk (2012) ha höga nivåer i de andra grundpelarna. Dock kan vi 

inte påstå detta med all säkerhet, då det kan finnas en möjlighet att säljarna helt enkelt 

hade en god arbetsdag, med goda resultat och positiv inställning, när undersökningen 

genomfördes. Trots att mental tuffhet sägs ligga på en konstant och balanserad nivå 

över tid, finns det en möjlighet att de säljare som ingått i studien hade svarat 

annorlunda om förutsättningarna under arbetsdagen hade varit på ett annat sätt.  

Den grundläggande tanken bakom hypotesen var att personer som skattar sig 

själva högt tordes ha högt självförtroende. En faktor som måste tas i åtanke är att 

begreppet självförtroende och den självupplevda försäljningskapaciteten, kan mäta en 

liknande egenskap. Detta kan styrkas av de korrelationer som framkommit i de 
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subskalor inom mental tuffhet rörande ” ability/ interpersonal confidence”. Subjektivt 

upplevd försäljningskapacitet ger en signifikant och positiv korrelation med båda 

subskalorna gällande självtro (Se bilaga 2.). Inom fortsatt forskning kan detta vara 

relevant att komplettera med mått på prestation, även om det är svårt att standardisera 

ett sådant mått. I sådana fall skulle självtro och prestation kunna ingå i ett samband.  

Enligt Clough och Strycharczyk (2012) finns det ett flertal faktorer som har 

visat sig påverka en individs mentala tuffhet på en arbetsplats. Dessa faktorer skulle 

vi även vilja koppla till hur säljarna ser på sina egna försäljningskapaciteter. De 

tankar och attityder som en individ kan ha angående sina talanger och förmågor inför 

en arbetsuppgift, är väsentliga för att de ska kunna göra ett välgjort arbete. 

Individernas mängd av motivation och intresse samt hur de förbereder sig mentalt 

inför kommande arbetsuppgifter utgör också en stor del av hur de kommer att skatta 

sin mentala tuffhet (Clough & Strycharczyk, 2012). Dessa egenskaper kan anses vara 

nyttiga för en individ som arbetar inom ett konkurrenskraftigt yrke, som försäljning.  

Ytterligare en faktor som kan påverka individernas mentala tuffhet och hur de 

skattar sin försäljningskapacitet, är hur organisationen belönar sina anställda eller vad 

de anställda kan förvänta sig efter att ett arbete är utfört (Landy & Conte, 2010; 

Clough & Strycharczyk, 2012). Med detta, tror vi att en organisation berikar säljarnas 

självförtroende/självkänsla genom belöning efter att de presterat högt. En belöning 

och bekräftelse från organisationen kan leda till att säljarna får en högre tro på att 

deras försäljningskapaciteter är tillräckligt bra och därmed skattar deras kapaciteter 

högre. Genom att bli bekräftad i sin yrkesroll och prestationer kan det även tänkas att 

individer upplever en högre grad av hängivenhet (commitment) till sin arbetsplats, 

ytterligare en grundpelare inom mental tuffhet. 

För att kunna dra generaliserbara slutsatser i framtiden, föreslår vi att det ingår 

fler frågor kring säljarnas subjektiva upplevelser kring sina försäljningskapaciteter. 

Under vår undersökning, fanns det ett begränsat antal resurser för att kunna 

vidareutveckla och fördjupa frågor angående säljarnas försäljningskapaciteter. I 

framtida studier skulle vi rekommendera fler fördjupande frågor för att få ett mer 

tillförlitligt och generaliserbart resultat. Framtida resultat kring om mental tuffhet och 

subjektivt upplevda försäljningskapaciteter, kan möjligvis visa på ytterligare 

samband. Om det dessutom skulle finnas ett samband med dessa två variabler och 

faktisk prestation, skulle det kunna generera intressant och användbar kunskap i 

framtiden.  
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6.3 Frågeställning 3 

 Vår sista explorativa frågeställning var tvådelad där den första frågan 

handlande om mental tuffhets relation till kön. Den andra delen handlande om antal år 

inom försäljningsbranschen kunde korreleras med total mental tuffhet hos 

försökspersonerna.  

 Vi börjar med att konstatera att det var fler män än kvinnor som deltog i 

undersökningen.  Detta verkar inte ha påverkat våra resultat, då resultaten pekade på 

att män och kvinnor inte skiljer sig anmärkningsvärt mycket i medelvärde inom 

mental tuffhet. Könsfördelningen är något vi inte haft möjlighet att påverka eller 

kontrollera, då urvalet av möjliga försökspersoner inte tillät detta och att deltagarna i 

studien skulle hållas så pass anonyma som möjligt. Vi valde medvetet att inte styra 

svarsfrekvensen från försöksdeltagarna på något sätt, även det för att hålla 

försökspersonerna anonyma.  

Clough och Styrcharczyk (2012) hävdar att en förutfattad mening som 

förekommer då man talar om begreppet mental tuffhet, är att det är ett mansdominerat 

koncept. Istället menas det att mental tuffa individer är tävlingsinriktade av naturen 

och tävlar i mångt och mycket med sig själva. Denna fördom är felaktig, då många 

studier enligt Clough och Styrcharczyk (2012) har visat att män och kvinnor är lika 

mentalt tuffa. Dock finns det studier som visar andra resultat. Nicholls et al. (2009) 

genomförde en studie på idrottsutövare och fann att män hade högre nivå av mental 

tuffhet än kvinnor. Då vi formulerade vår hypotes hade vi Nicholls et al. (2009) studie 

i åtanke, men hypotesen visades bli motbevisad. Vi trodde på förhand att män 

generellt sätt hade förmågan att lättare skatta sig själva högt på de egenskaper som 

ingår i mental tuffhet än kvinnor. Hypotesen visade sig vara felaktig och resultatet 

gick istället i linje med vad Clough och Strychaczyk (2012) hävdar. Efter att resultatet 

resonerats kring, tror vi att mental tuffhet är något som är oerhört individuellt och inte 

kan förknippas mer eller mindre med ett utav könen.  

  En annan hypotes som vi hade var att de säljare som har befunnit sig inom 

försäljningsbranschen under en längre tid, skulle uppvisa högre nivåer av mental 

tuffhet, än de som endast arbetat där en kort tid. Detta antagande hade vi på grund av 

att vi trodde att de som arbetat länge i branschen tordes ha utvecklat sin mentala 

tuffhet mer, eftersom de har varit utsatta för denna arbetsmiljö längre.  

Vårt resultat kan inte styrka vår hypotes. Även om personer som har arbetat 

under en längre tid inom försäljningsbranschen uppvisar högre nivåer av mental 
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tuffhet än de som har arbetat där en kortare tid, räcker inte detta för att kunna styrka 

vår hypotes. Detta visade sig i resultatet från den korrelationen mellan variablerna 

antal år inom försäljningsbranschen och total mental tuffhet. Med detta sagt kan man 

ifrågasätta om vår urvalsgrupp har formats via ett naturligt urval, då individer som 

klarar av stressorer och innehar den mentala tuffhet som krävs stannar inom 

branschen, medan andra lämnar. 

En intressant synpunkt är möjligheten till att utveckla mental tuffhet över tid. 

Clough och Strycharczyk (2012) skriver och resonerar om denna tänkbarhet. 

Författarna har redogjort för ett par alternativ som kan användas på arbetsplatsen, för 

att få de anställda att öka sin mentala tuffhet. Detta kan vara något för företag att hålla 

i åtanke, då den mentala tuffheten tillsynes är högre, ju längre man har arbetat inom 

försäkringsbranschen. För att få anställda som arbetat en kortare tid på företaget att 

utveckla mental tuffhet kan företaget använda olika metoder. Ett av de första 

alternativen som Clough och Strycharzcyk (2012) föreslår är att träning i mental 

tuffhet ska aktivt initierats av ledningen i en organisation. Genom detta, kan de 

anställda inspireras och motiveras till sitt eget arbete, men också till att utveckla sin 

egna mentala tuffhet. Jones och Moorehouse (2007) menar att finns flertalet fördelar 

med att utveckla mental tuffhet för individer. Man kan bland annat utvecklas till att 

använda press till något positivt, upprätthålla fokus under viktiga uppgifter och se 

utmaningar som möjligheter. Dessa fördelar kan verkligen tänkas gynna individer 

som arbetar inom försäljning, men även andra yrkesverksamma personer.  

Att i rekryteringsprocessen testa individers mentala tuffhet, för att värdera 

deras förmåga att handskas med de eventuella stressorer och utmaningar som finns 

inom branschen, kan ligga i ett företags intresse.  Om personer med en högre mental 

tuffhet, visar sig stanna längre inom branschen, kan måttet på mental tuffhet vara 

skillnaden mellan en lyckad eller misslyckad rekrytering för en organisation. Denna 

tanke kan undersökas vidare och har potential att ge goda förutsättningar vid 

rekrytering i framtiden. 

 Det finns dock fortfarande mycket debatt bland forskare om man ska 

kategorisera mental tuffhet som ett personlighetsdrag eller en kontext av kognitiva 

skickligheter som kan utvecklas genom träning hos individer (Crust, 2008). Vidare 

anser Jones, Hanton, Connaughton (2007) att mental tuffhet kan finnas naturligt hos 

en individ eller utvecklas över tid. Vi upplever att mycket av det som mental tuffhet 

vill mäta, skulle kunna liknas vid de kännetecken som personlighetsdrag försöker 
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mäta. Vi anser att mental tuffhet kan utvecklas vidare som en förlängning av sina 

egna personlighetsdrag. Vi anser vidare att individer är födda och utvecklar sina 

personlighetsdrag mycket tidigt, men att ett begrepp som mental tuffhet kan utvecklas 

genom träning.  

6.4 Kritisk analys av studien 

En svaghet med denna undersökning var det bristande antalet försöksdeltagare 

från försäkringsbolaget. Vi är medvetna om att vid en korrelationsstudie 

rekommenderas det att man använder sig av minst trettio försöksdeltagare, något vår 

studie inte lyckades uppnå (Aron et al., 2009). Vi insåg tidigt att det skulle finnas en 

svårighet med att få tag i ett stort antal försöksdeltagare som arbetar inom försäljning. 

Däremot blev vi garanterade minst trettio försöksdeltagare av HR-chefen på 

försäkringsbolaget. Vår kontaktperson medgav att det inte fanns möjlighet att undsätta 

någon öronmärkt tid för att svara på vår enkät. Tilltrotts, lovade kontaktpersonen att 

minst trettio enkäter skulle kunna slutföras, om inte fler. Innan vi påbörjade vårt 

arbete, spekulerade vi kring faktumet att säljare möjligtvis var en svåråtkomlig 

urvalsgrupp. Vid val av exempelvis studenter, hade antalet försöksdeltagare troligtvis 

varit högre. Dock, med detta som bakgrund, var vi fortfarande angelägna om att 

försöka undersöka yrkesgruppen försäljare. Enligt vår uppfattning skulle denna 

urvalsgrupp genera mer intressanta resultat då den skulle utföras på individer på 

arbetsmarknaden.  

Med detta faktum, kom vi även till insikt om att vår enkät var lång. Enkäten 

bestod av sjuttiotvå stycken frågor, och utformades elektroniskt. Detta för att på alla 

sätt underlätta för säljarna att kunna svara på vår enkät. I och med den elektroniska 

enkäten, fanns det en möjlighet för säljarna att svara på enkäten då de själva kände att 

de hade tid under sitt arbete. Enkäten kunde till och med påbörjas för att sedan 

avslutas vid ett senare tillfälle, om arbetsuppgifter kom emellan. På detta vis, försökte 

vi på alla möjliga sätt, förhindra att enkäten skulle vara ett störande moment under 

säljarnas arbetstimmar.  

 Vi har även resonerat kring det faktum att vår enkät besvarades utan att vi 

hade någon kontroll över omständigheterna kring försökspersonerna. En enkät är 

beroende av att personerna i undersökningen svarar så pass sanningsenligt som 

möjligt, annars hotas både validitet och reliabilitet (Shaughnessy et al., 2012). 
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Däremot finner vi inga anledningar till varför personer inte skulle svarat ärligt i vårt 

frågeformulär eftersom deltagarna skulle hållas anonyma. Möjligtvis kan social 

önskvärdet i viss mån ha påverkat resultatet, men det är något som kan inträffa vid 

samtliga enkätundersökningar (Shaughnessy et al., 2012).  

De sista tre frågorna i enkäten var fokuserade mot säljarnas subjektiva 

uppfattning om deras egna försäljningskapaciteter. Dessa frågor formulerade vi själva 

och var nödvändiga för att se om subjektiv upplevd försäljningskapacitet kunde ha ett 

samband med mental tuffhet. I framtida studier skulle validerade frågor om subjektivt 

upplevd försäljningskapacitet kunna ersätta våra egen konstruerade frågor.  

Under vår undersökning har vi ställt oss frågande till hur reliabiliteten och 

validiteten ska värderas, med hänsyn till om vi kan lita på våra resultat samt om 

liknande studie kommer att kunna genomföras i framtiden med hjälp av vår enkät. 

Under databearbetningen framkom även de Cronbach’s alfavärden som är viktiga vid 

kontroll av reliabilitet. Dessa värden visade visar på att frågorna hade en god 

reliabilitet (Pallant, 2010). Validiteten i vår undersökning är även en faktor som vi har 

diskuterat kring. Då MTQ48 har visat sig vara ett valitt instrument för att kunna mäta 

mental tuffhet, har vi inte ifrågasatt dess funktion och pålitlighet (Clough & 

Strycharczyk, 2012). Med tanke på att våra egenkomponerade frågor eller frågorna 

gällande de olika personlighetsdragen inte tillhör MTQ48, kan man fråga sig om 

dessa frågor möjligtvis var för inkräktande för försökspersonerna.  

Vidare kan man diskutera kring om de utvalda frågorna från fem faktor 

modellen var relevanta i förhållande till frågorna i MTQ48. Då fem faktor modellen 

har sedan tidigare visat sig korrelera med komponenterna inom mental tuffhet, valde 

vi att använda de begreppen i vår undersökning. Reliabiliteten i subskalorna inom 

mental tuffhet skulle däremot kunna vara mer tillförlitliga. Ett värde över 0,7 i 

Cronbach’s alpha är att föredra, vilket endast commitment, confidence abilities och 

confidence interpersonal uppnådde (Pallant, 2010). I denna studie undersöktes inte 

subskalorna specifikt, utan mental tuffhet som begrepp i stort. Vid granskning av 

reliabiliteten hos mental tuffhet uppmättes ett alfavärde som var med god marginal 

över gränsvärdet (α= 0,7) (Pallant, 2010). Vi är medvetna om att subskalornas 

reliabilitet skulle kunna vara högre och är något att ta hänsyn till när resultaten i 

denna undersökning ska tolkas. 
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Ett problem med mental tuffhet är att det är en välanvänd term inom 

idrottspsykologi, men termen är väldigt diffus och har haft lite konsensus omkring sig 

(Jones, Hamton & Connaughton, 2002). Därmed kan begreppet mental tuffhet 

upplevas som irrelevant att användas på vår försöksgrupp, försäljare. Trots detta 

hävdar Middelton et al., (2004) att det inte finns något teoretiskt orsak till varför man 

inte skulle kunna använda mental tuffhet på individer utanför sport. Vi ställer oss 

bakom denna tanke, då komponenterna inte nödvändigtvis har med sport att göra, 

utan har förmågan att kunna appliceras på andra yrkesgrupper.  

7. Slutsats 

För att avrunda denna uppsats så vill vi understryka vad vi har kommit fram 

till. Vi har funnit att mental tuffhet inte uppvisade ett signifikant samband med 

extraversion och vår hypotes stämde inte. Tidigare forskning har visat både positiva 

och inga samband mellan mental tuffhet, säljare och extraversion (Horsburgh et al., 

2009; Barrick & Murray 1991; Vinchur et al., 1998; Barrick et al. 2001; Furnham & 

Fudge, 2008). Utöver detta fann vi att mental tuffhet korrelerades signifikant och 

starkt positivt med personlighetsdraget emotionell stabilitet. Detta i linje med vår 

hypotes och vad tidigare forskning har visat på gällande neuroticism och dess 

negativa korrelation med mental tuffhet (Horsburgh et al., 2009). 

Våra resultat visade på starkt signifikant samband mellan subjektivt upplevd 

försäljningskapacitet och total mental tuffhet. Detta bedömde inte vi vara 

överraskande, då självförtroende samt självkänsla tordes spela en viktig roll för 

säljarnas framgång. Således, ansåg vi att höga nivåer av mental tuffhet skulle leda till 

höga nivåer av subjektivt upplevd försäljningskapaciteter.  

Vi fann att mental tuffhet inte hade något signifikant samband med antal år 

inom försäljningsbranschen. Dock kunde våra resultat eventuellt peka på att det finns 

någon form utav samband, om än inte signifikant, att mental tuffhet ökar ju längre en 

person befunnit sig inom säljyrket. Detta kan bero både på organisationens 

utformning eller hur pass väl man handskas med utmaningarna och stressorer inom 

yrket. Resultatet visade även på att män och kvinnor på det undersökta företaget 

uppvisade nästintill samma nivåer av mental tuffhet. Detta var i kontrast mot vår 

hypotes och delvis tidigare forskning.  
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Slutligen skulle vi vilja föreslå att mental tuffhet kan vara en mycket bra och 

användbar egenskap i konkurrenskraftiga yrken, där krav på prestation och stressorer 

ständigt präglar arbetsmiljön. I och med att denna studie är mycket specifik och 

endast inriktar sig mot säljare på ett försäkringsbolag, kan generaliserbarheten inte 

styrkas i någon högre grad. Dock uppmuntrar vi till fortsatt och vidare forskning med 

mental tuffhet på yrken som existerar utanför idrottens värld.  
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